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РЕШЕНИЕ 

 

№ 1381 / 18.10.2018 г. 

 

 

за класиране на участници и определяне на изпълнител на обществена 

поръчка 

 
       На основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и чл. 108 от ЗОП и резултати отразени в Протокол № 

1 от 18.09.2018 г., Протокол № 2 от 09.10.2018 г. и Протокол № 3 от 16.10.2018 г. на 

Комисия назначена със Заповед № 1229/18.09.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман, за 

преглед, оценка и класиране на офертите, депозирани за участие в процедура Публично 

състезание при реда и условията на Глава 25та от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), с предмет:  Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и 

упражняване на авторски надзор при изпълнението му за обект „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа в гр. Ихтиман, община 

Ихтиман“, открита с Решение № 1104 от 27.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман. 

  

       С прогнозна стойност в размер на  35 000.00 /тридесет и пет хиляди лева/ без 

ДДС, открита с Решение № 1104 от 27.08.2018 г. на Кмета на Община Ихтиман,  с 

връзка към електронна преписка в профила на купувача http://www.ihtiman-

obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedat

e%20desc&obj_id=714 

 

І. ОБЯВЯВАМ СЛЕДНОТО КЛАСИРАНЕ: 

 

ПЪРВО МЯСТО: „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД, с комплексна оценка – 83,20  

точки; 

ВТОРО МЯСТО: „АТАНАСКА НАЙДЕНОВА“ ЕООД, с комплексна оценка – 

82 точки. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

На основание чл. 109 от ЗОП, участникът класиран на първо място - 

„ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД.  

Мотиви: за участника не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата и отговаря на критериите за подбор. 

Офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на 

предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за подбор.  

 

ІІІ. ОТСТРАНЯВАМ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА: 

 

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=714
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=714
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=714
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1. На основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, отстранявам от процедурата, участникът  

„АСТРА КОНСУЛТ“ ЕООД, със следните мотиви: 

     Участникът не отговаря на поставените критерии за подбор и не е изпълнил 

друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка и 

документацията за участие, а именно: 

       От представената оферта от участника не се установява, че отговаря на поставените 

от възложителя минимални изисквания: 

1. Да осигури за целия период на изпълнение на обществената поръчка, екип от 

експерти, чиято компетентност покрива спецификата на поръчката и частите на 

обекта, съгласно техническото задание за проектиране - проектанти по отделните 

проектни части: 

 ЧАСТ ТЕХНОЛОГИЧНА (ВОДОСНАБДЯВАНЕ); 

 ЧАСТ ГЕОДЕЗИЯ; 

 ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ); 

 ЧАСТ ВОБД; 

 ЧАСТ ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ; 

 ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ; 

 ЧАСТ ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ; 

 КОЛИЧЕСТВЕНИ И КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ 

притежаващи пълна проектантска правоспособност, съгласно изискванията на 

чл.230 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Закона за камарата на 

архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП), респ. 

призната професионална квалификация по реда на Закона за признаване на 

професионални квалификации за чуждестранни лица. Участникът трябва да 

посочи за всяка от частите на проекта лица (един експерт може да съвместява 

няколко позиции от изискуемия експертен екип). 

2. Да е изпълнил поне 1 /една/ услуга с идентичен или сходен предмет на 

обществената поръчка. 

 

       На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП настоящото решение да се изпрати на 

участниците в процедурата в тридневен срок, както и да се публикува на профила на 

купувача съгласно чл. 24, ал. 1, т. 2 от ППЗОП. 

 

      Настоящето решение може да се обжалва пред Комисия за защита на 

конкуренцията  в 10-дневен срок от получаването му.                                                                                        
                                                                   

                                     КАЛОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ …………П*………………. 

                                                                                                      Кмет на Община Ихтиман 
 

 

Изготвил: ………………П*……………… 

Цв. Хаджийска 
Гл. специалист                        
 
 

* Заличени данни, на основание чл. 2, ал. 1 от ЗЗЛД. 
 


